
Закінчення. Початок на стор. 1 
До речі, ми хотіли піти на ви-

передження такої ситуації, тож ке-
рівництво краю написало листа до 
наших колег зі східних регіонів із 
пропозицією започаткування співп-
раці виробників. Вони везуть до нас 
помідори, баштанні, ми, відповідно, 
до них будемо відправляти бульбу. 
Практично всі області, крім Доне-
цької та Луганської, бо там війна, 
погодилися на співпрацю, ми їм на-
дали контакти наших виробників.  

Загалом, каже Олександр Книш, 
ціну на картоплю регулювати не-
можливо, бо вона залежить від рин-
ку: попиту і пропозиції. Він радить 
зараз бараболю не збувати, бо поки 
що ціна на неї «ажіотажна», адже за-
раз усі її копають. 

— Є інформація, що купують 
навіть по 80 коп., а це значно нижче 
собівартості, — продовжує посадо-
вець. — Оскільки виробники карто-
плі — це одноосібні дрібні господар-
ства, то вони не можуть диктувати 
ціну на ринку. Цим і користуються 
перекупники. Одноосібники не ма-
ють потужностей для зберігання 
бараболі, й пікове надходження її на 
ринок саме у вересні. Перекупники 
знають це, вони мають транспорт, 
мають де зберігати й активно скупо-
вують. У людей безвихідь — хоч-не-
хоч, а збувати треба. 

Як вихід Олександр Книш ра-

дить селянам об’єднуватися у коо-
перативи. Тільки згуртовано, разом 
можна відстоювати ціну, а також по-
дбати про картоплесховища. 

— Потрібно вишукувати шляхи 
реалізації картоплі без посередни-
ків, — веде далі Олександр Сергійо-
вич. — Яким чином? У нас є списки 
тих, хто хоче її купувати на Сході, 
можна з ними зв’язатися і домови-
тися. Крім того, в області поставле-
но задачу: забезпечувати бюджетні 
заклади продукцією від виробників, 
тобто й від особистих селянських 
господарств. Що для цього потріб-
но? Не ховати свою продукцію, бо 
у нас такий менталітет, а, навпаки, 
повідомляти у районні управління 
сільського господарства, сільські 
ради про те, що у мене є стільки-то 
бульби. Якщо хороший урожай, то 
селянин із одного гектара може зі-
брати 15–20 тонн і більше. Ми кож-
ного вівторка на сайті облдержадмі-
ністрації поновлюємо інформацію 
про ціни й об’єми для реалізації бю-
джетним закладам. Є певні моменти. 
Якщо продукція з паїв, то доведеть-
ся сплачувати 15% податок (ПДФО), 
якщо ділянка розміром менше двох 
гектарів і це не пай, то може реалізо-
вуватися без податку. Інший варіант, 
яким я би радив обходити посеред-
ників, — залучатися до ярмаркової 
діяльності. Зараз проходять ярмар-
ки у Луцьку, в містах обласного зна-

чення, селищах. 
Також Олександр Сергійович 

радить селянам збалансовувати по-
сівні площі овочів. Скажімо, цього 
року хороша ціна на цибулю, тому, 
на його думку, не варто садити тіль-
ки саму бульбу. 

— Щоб зменшити собівартість 
картоплі, треба все ж таки йти в ногу 
з наукою, — каже Олександр Книш. 
— Є три складові, які дадуть нор-
мальний урожай, — це підготовка 
ґрунту, вибір якісного посадкового 
матеріалу і подальший захист. Якщо 
все це зробити правильно, то можна 
взяти максимальний урожай. Серед-
ня урожайність по області з гектара 

— 140 центнерів, якщо ж належний 
обробіток, насіння, ви затратите на 
20% більше фінансових ресурсів, але 
отримаєте урожай у 300 ц, навіть 
400 ц. І за низьких цін принаймні 
будете виходити у нуль, а не в мінус. 
Потрібно робити аналіз ґрунту, щоб 
знати, чого «хоче» земля, яких до-
брив, — звідси починати. 

— Як же бути селянам сьогодні, 
невже збувати за безцінь? — ведемо 
мову далі з посадовцем. 

— Дехто з селян, як варіант, буде 
картоплю використовувати у тва-
ринництві, на корм свиням, щоб мі-
німізувати втрати. 

Що думають про нинішній се-
зон самі виробники-аграрники, ми 
поцікавились у голови асоціації 
фермерів Рожищенського району 
Руслана Хомича. Особисто він ще 
картоплі не продавав. Та, за його ін-
формацією, перші два торгові тижні 
бараболя коштувала 1,30–1,50 грн за 
кілограм. 

— Хотіли купувати й ще де-
шевше — від 90 коп. і до 1,20 грн, 
однак ніхто з селян за таку ціну не 
погоджувався продавати, — пові-
дав господарник. — Були покупці 
зі Львівщини, платили по 1,50 грн 
за картоплю, яку потім на «Шува-
рі» у Львові оптом реалізовували по 
2 грн. Є тенденція до підняття ціни, 
думаю, коливатиметься від 1,50 до 
2,20 грн/кг. 

Однак, повідомляє фермер, на 
бульбі цьогоріч селяни не зароблять, 
бо навіть ціна 2,20 грн/кг не є рента-
бельною, адже сьогодні дизпаливо 
коштує більше 16 грн, плюс вартість 
запчастин. За його словами, реаліза-
ція по 3,50 грн/кг мала б дати рента-
бельність. 

— У нас в основному комбайни 
і копачки польського виробництва, 
запчастини купуємо з-за кордону, а 
тепер вони надто дорогі, — продо-
вжує Руслан Хомич. — Окрім того, 
багато картоплі зіпсованої, приблиз-
но 20% залишається на полі, бо над-
гнила, особливо червоних сортів. 
Вона буде погано зберігатися. Що 
поробиш — такий цей рік. До того 
ж сьогодні селяни активно допома-
гають армії і частину врожаю відда-
дуть на її потреби. 

На запитання, чи укладає він 
наперед угоди про реалізацію своєї 
продукції, Руслан Миколайович від-
повів, що 90% виробників цього не 
роблять. 

— Є усні домовленості з постій-
ними клієнтами, які вже знають 
нашу продукцію та довіряють нам, 
— відповідає фермер. — Телефону-
ють мені й зі Львова, зі Сходу, Кар-
пат, місцеві перекупники. 
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У Рівному викрили казино 
Під час обшуку працівники міліції виявили в 
нелегальному закладі три професійні столи для 
гри у покер, відеообладнання для фіксації гри, 
карти, понад 1000 фішок та близько 40 тисяч 
гривень. Правоохоронці встановили, що не-
легальний бізнес розгорнуло п’ятеро осіб, вони 
й обладнали для цього приміщення на проспекті 
Миру в Рівному. Міліція відкрила кримінальне 
провадження і встановлює роль причетних до 
незаконного бізнесу осіб. 

На Донбасі катастрофічне 
забруднення повітря 
Забруднення повітря на Донбасі є катастрофіч-
ним. Про це на прес-конференції у Києві заявив 
міністр екології та природних ресурсів України 
Андрій Мохник. Голова відомства зауважив, що 
ситуація з екологією на Східній Україні є дуже за-
грозливою через потрапляння снарядів у заводи 
та використання потужних боєприпасів. 

$60
стільки мільйонів допомоги 
нададуть Міністерству оборони 
України, Національній гвардії 
і Держприкордонслужбі Спо-
лучені Штати. Про це повідомив 
посол США в Україні Джеффрі 
Пайєтт. 

В області шукають 
способи передати 
конфісковану 
техніку на потреби 
військових 
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Виплата пенсій 
мобілізованим 
військовим 
не припиняється 

Працівники підрозділу бороть-
би зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми, УМВС України у 
Волинській області затримали екс-
директорку модельного агентства й 
засновницю порностудії. 

Справа організаторки волин-
ської «полунички» набула широкого 
розголосу серед громадськості після 
того, як у 2010 році правоохоронці 
в обласному центрі «накрили» під-
пільну порностудію. 

Нагадаємо, співучасниця зло-
чинної групи, керівник одного з ві-
домих модельних агентств Волині, 
здійснювала вербування та пере-
міщення через державний кордон 
України на територію Республіки 
Польща молодих жінок для залу-
чення їх до примусової праці та ви-
користання в порнобізнесі. Крім 
того, на теренах Волині жінка з «ді-
ловими» партнерами організували 

порностудію в найманій квартирі у 
Луцьку. В 2010-му працівники мілі-
ції та СБУ викрили незаконний біз-
нес. 

Затримали жінку за вчинення 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 149 
(торгівля людьми або інша незакон-
на угода щодо людини) та ч. 2 ст. 209 
(легалізація (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом) 
Кримінального кодексу України. 
Матеріали кримінальної справи в 
подальшому були скеровані до судо-
вого розгляду. 

Вироком Луцького міськрайон-
ного суду в листопаді 2011 року 
власниці модельного агентства 
присуджено вісім із половиною 
років ув’язнення з позбавленням 
права провадити підприємницьку 
діяльність строком на три роки та 
з конфіскацією всього майна. Ухва-
лою Апеляційного суду Волинської 

області від 20 серпня 2013 року ви-
рок суду першої інстанції щодо за-
судженої залишено без змін. Однак 
колегія суддів Вищого спеціалізо-
ваного суду ухвалила остаточний 
вирок — чотири з половиною роки 
позбавлення волі з позбавленням 
права бути підприємцем на строк 
три роки і конфіскацією полови-
ни належного їй майна. Але вирок 
підсудна не вислухала, оскільки на 
судове засідання не з’явилася, бо 
переховувалась, уникаючи таким 
чином покарання. 

Правоохоронці провели низку 
оперативно-пошукових заходів, спря-
мованих на пошуки спритниці. Опера-
тивники з’ясували, що жінка не пере-
тинала державний кордон і перебуває 
в Україні, тому почали активно від-
працьовувати всі можливі варіанти, де 
б могла «осісти на дно» організаторка 
волинської «полунички». 

— На цей час жінка затримана та 
перебуває в ізоляторі тимчасового 
утримання Луцького міськвідділу 
міліції. Після цього її буде переве-
дено до Луцького СІЗО. Згодом суд 
вирішить її подальшу долю, — по-
відомив начальник УМВС України у 
Волинській області полковник мілі-
ції Петро Шпига. 

Під час засідання оперативно-
го штабу з питань протидії 

загрозам національній безпеці в 
області мізкували про передачу 
конфіскованої митницею техні-
ки військовим частинам для ви-
конання завдань у зоні АТО та 
волонтерам, що надають допо-
могу військовослужбовцям. 

За дорученням голови ОДА 
наразі готують листи до цен-
тральних органів влади, адже 
законодавство не дозволяє вирі-
шити це питання безпосередньо 
на місці. Оскільки, відповідно до 
постанови КМУ, не можна пе-
редавати конфісковану техніку 
недержавним структурам, для 
пошуку правових шляхів вирі-
шення ОДА спрямує відповідне 
звернення в Кабмін та Адміні-
страцію Президента. 

Наразі на чотири відібраних 
із конфіскату автомобілі від-
правлено лист-клопотання до 
КМУ щодо їх передачі УМВС, 
після чого транспорт спрямують 
спецпідрозділу «Світязь». 

Законами України від 
27.03.2014 р. № 1169-VII «Про 

внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
забезпечення проведення мо-
білізації» та від 06.05.2014 р. 
№ 1243-VII «Про внесення змін 
до статті 2 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених із військової служби, 
та деяких інших осіб» передбаче-
но, що військовослужбовцям та 
особам, які отримують пенсії за 
цим Законом, у разі призову їх на 
військову службу під час мобілі-
зації, на особливий період, ви-
плата пенсій на час такої служби 
не припиняється. 

Після звільнення зі служ-
би цих осіб виплата їм пенсій 
здійснюється з урахуванням до-
даткової вислуги років від часу 
повторного прийняття їх на 
службу до дня демобілізації або 
звільнення. Якщо новий розмір 
пенсії у цих осіб буде нижчим за 
розмір, який вони отримували 
в мирний час, виплата їм пен-
сії здійснюється у розмірі, який 
вони отримували до повторного 
прийняття їх на службу у зв’язку 
з мобілізацією, на особливий пе-
ріод. 

Багато картоплі зіпсованої, 
приблизно 20% залиша-
ється на полі, бо надгнила, 
особливо червоних сортів. 
Вона буде погано зберіга-
тися. Що поробиш — та-
кий цей рік...

Організаторку «волинської полунички» нарешті вдалося затримати 

Цього року селяни на картоплі 
не зароблять 

Регіон


